Nya perspektiv på kyrkvindars kulturlager –
genom dialoger i europeiskt nätverk
Rapport från ett nätverksprojekt inom Riksantikvarieämbetets forskning- och
utvecklingsprogram 2019

Anna Henningsson och Charlotta Hanner Nordstrand
Datum för rapport: 2020-06-23 reviderad 2020-08-25

Projektnamn
Nya perspektiv på kyrkvindars kulturlager genom dialoger i europeiskt nätverk
Ansvarig institution, med fullständig institutionsadress
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, Box 130, Guldhedsgatan 5 A, 40530
Göteborg
Medverkande institutioner och discipliner:
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Miljøarkæologi, Materialeforskning, Konservering, Nationalmuseum Danmark
Disent AB
Projektledare, med titel, födelseår, adress till nuvarande arbetsplats samt e-post adress
Charlotta Hanner Nordstrand, Fil. dr. Universitetslektor em.
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, Box 130, Guldhedsgatan 5 A, 40530
Göteborg. E-post: charlotta.hanner.nordstrand@conservation.gu.se
Projektmedarbetare, med titel och födelseår
Poul Klenz Larsen, Seniorrådgivare (PhD), Miljøarkæologi og Materialeforskning,
Nationalmuseum Danmark,
Kirsten Trampedach, Emerita konservator/kirkekonsulent, Nationalmuseum Danmark,
Anna Henningsson, M.A. Konstvetenskap, Disent
Thomas Warscheid, geomicrobiologist and expert in applied microbiology materials (PhD),
Head of the laboratory, LBW Bioconsult, Tyskland medverkan via Disent.
Rapportförfattare
Anna Henningsson och Charlotta Hanner Nordstrand
Datum för rapport
2020-06-23 reviderad 2020-08-25

2

Sammanfattande resultat
Nätverksprojektets syfte har varit belysa kyrkvinden och synliggöra de former av kulturlager
som hittills inte varit framträdande. Projektet har haft som mål att involvera synsätt och frågor
från andra länder och discipliner såsom mikrobiologi, konservering, arkeologi, byggnadsfysik
och bevarandefilosofi. Perspektiven har utforskats i seminarier in situ – på kyrkvindar där
discipliner och aktörer från olika länder har sammanförts. Det har utförts sju exkursioner
under 2019, där nya perspektiv riktade mot kulturlager på kyrkvindar har stått i fokus.
Platsseminarierna inom exkursionerna kom fram till att kulturlager på en kyrkvind kan ses
vidare än vad diskurserna kring dem hittills gett uttryck för. Kulturlagren bildar samband och
kontexter som ligger utanför det antikvariska forskningsfält som hittills domminerat
kyrkvindsforskningen. Detta nätverksprojekt har i en nordeuropeisk transdisciplinär kontext
påbörjat ett samtal kring samtidens uppfattningar om kyrkvindars kulturlager – och utifrån
detta visat på att aspekter utanför rådande diskurser kan bilda ett utvidgat förhållningsätt till
kunskapssökande och bevarande.
Detta har skapat förutsättning för att inta ett utifrånperspektiv på samtidens förhållningssätt,
vilket lett till att nya perspektiv och hittills obeaktade aspekter har kunnat skisseras i denna
rapport. Projektet har utgått från en reflektiv position när rådande diskurser och pågående
utforskning av kyrkvindar har studerats. De tillskrivningar som begreppet kyrkvind idag
innehar kan genom detta tankefilter vidgas och öppna upp mot att inkludera t.ex. natur- och
miljöhistoriska aspekter samt teorier kopplade till musealiseringsprocesser och därigenom
bidra till att utvidga och om-positionera innebörden av kulturlager på kyrkvindar och hur
dessa materiella lämningar kan vårdas och bevaras.
Det finns en risk att det förhållningsätt för vård och underhåll som råder för kyrkorummet
överförs till kyrkvinden. Kyrkvinden är ett utrymme som inte varit tillgängligt och publikt och
möjligen just därför getts sin nuvarande status som kyrkornas dolda och outforskade rum.
Denna aspekt uppmärksammar frågan vilket kapitel i kulturmiljölagen som på ett relevant sätt
bidrar till att bevara den form av värden som kyrkvindens kulturlager kan omfattas av.
Iakttagelsen aktualiserar att det finns ett behov av andra former av kunskapsunderlag för
tillämpning av kulturmiljölag och förvaltning relaterat till kyrkvindar. Projektets resultat har
utmynnat i att andra former av kunskapsunderlag för att ställa nya frågor till hur och vad i
kyrkvindskontexter som är kulturhistoriskt värdefullt och motiverar bevarande, vore önskvärt.
Utvalda teman från nätverksexkursionerna har fördjupats genom en podcast, där samtal förs
över framkomna aspekter och perspektiv.
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1. Bakgrund, syfte och mål
Gemensamt för kyrkvindar är att de över tid har väckt fascination och intresse hos olika
yrkesgrupper som arbetar med kyrkor. Kyrkornas vindar ses som ett outforskat kulturarv med
betydelsefulla kulturlager. Intresset att utforska kyrkvindar har intensifierats de senaste åren
och aktörer som riktat sitt fokus mot detta område är universitetsforskare, stift inom Svenska
kyrkan och yrkesverksamma hantverkare och konservatorer. En vidare belysning av den
mångfald av kulturlager som finns på vindar ingår sällan i dessa projekt. Följden är att
kulturlageraspekten ofta faller utanför praxis för den kulturhistoriska värderingen av
kyrkomiljön – eftersom det främst är byggnaden som helhet som värderas.1
Den hantverkstekniska diskursen söker efter budskap hos materialspår i takstolarnas timmer,
murverkets fogar och muralmålningarnas puts genom naturvetenskapliga och tekniska
dokumentationsmetoder. Konstvetenskaplig-antikvarisk forskning har historiskt sett tillskrivit
vinden som ett betydelsefullt utrymme för kartläggning av byggandens tillkomst och datering
av byggnadsfaser. Kyrkvindar förknippas även med kyrkliga inventarier som haft vinden som
förvaringsplats och glömts bort och återupptäcks, vilket lett till konsthistoriska upptäcker efter
att de undersökts av konstvetenskapen och i vissa fall musealiserats i nya kontexter.
Arkeologivetenskapen har uppmärksammat att medeltida kyrkvindars kulturlager från det
närliggande förflutna också är betydelsebärare, vilket ett antikvariskt perspektiv inte alltid ser
som bevarandevärt och istället förespråkar antikvarisk vindsstädning för att skydda det
historiska utrymmet.
Respektive diskurs eller disciplin tillskriver utrymmet kyrkvind en betydelse utifrån
respektive intresseområde, disciplin eller institutionstillhörighet. Betraktat från ett
kulturmiljöperspektiv leder detta till frågan; hur påverkar uppfattningen om kyrkvinden
samtidens förhållningsätt till att ställa kunskapsökande frågor, vårda och bevara utrymmets
kulturlager?
Gemensamt för retoriken i de olika disciplinernas diskurser är att platsen samstämmigt lyfts
fram som ett outforskat utrymme som bär på något odefinierat och implicit värdefullt.
Kyrkvinden står för det dolda och oupptäckta – eller framställs som platsen där något
utomordentligt intressant har upptäckts eller står inför utforskande. Det samtida intensifierade
intresset för kyrkvindar ger upphov till frågan: vad är det som upprepat förs fram som
värdefullt och outforskat på en kyrkvind?
Med utgångspunkt från dessa iakttagelser utformades initiativet till detta projekt vars syfte har
varit att genom ett nätverksperspektiv belysa kyrkvinden och synliggöra de former av
kulturlager som hittills inte varit framträdande i ovan skisserade diskurser. Projektet har haft
som mål att involvera synsätt och frågor från andra länder och discipliner såsom
mikrobiologi, konservering, arkeologi, byggnadsfysik och bevarandefilosofi. Perspektiven har
utforskats i seminarier in situ – på kyrkvindar där discipliner och aktörer från olika länder har

1

Se Schwanborg 2002, s. 28, 30 och Örn 2012, s. 54-55.
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sammanförts. Det har utförts sju exkursioner under 2019, där nya perspektiv riktade mot
kulturlager på kyrkvindar har stått i fokus.
Genom att belysa kyrkvindarnas olika kulturlager utifrån en dialog med andra länder och
professioner kan de mångfacetterade kulturlager som kan finnas på kyrkvindar komma att
betraktas utanför dagens diskurs som främst varit avgränsad till uppfattningen om ett regionalt
kyrkligt kulturarv som bär på hantverkspår eller nycklar till byggnads tillkomst.
Projektets syfte var att genom att arbeta i ett interdisciplinärt nätverk möjliggöra ett
utifrånperspektiv för att undersöka om/hur hittills osedda aspekter kring kyrkvindens
kulturlager kan definieras och bilda en grund för att belysa hittills osedda relationer mellan
denna form av plats och kulturlager.

2. Tillämpad metod och teori
Projektet har genomförts inom Riksantikvarieämbetets forskningssätt- och
utvecklingsprogram, under kategorin nätverksprojekt. Metoder för att bearbeta frågorna
relaterade till nya perspektiv på kulturlagren har skett genom att tillämpa platsseminarier
inom sju kyrkvindsexkursioner i Sverige, Danmark och Tyskland. I exkursionerna deltog,
utöver projektgruppen, medverkande från olika discipliner och med olika yrkesroller.
Respektive platsseminarium inom exkursionerna har förberetts genom framtagning av
inläsningsmaterial och frågeställningar som medverkande gavs möjlighet att ta del av innan
exkursionernas genomförande. Urvalet av kyrkvindar för seminarierna har gjorts av
medverkande i de olika länderna och tillsammans med projektledningen. Samtalen och de
kulturlager som stått i fokus vid de olika tillfällena har dokumenterats i text och bild.I en
podcast har utvalda aspekter kring kulturlager på kyrkvindar diskuterats, med olika aktörer
utanför projektgruppen.2
Resultat från exkursionerna har även filtrerats genom ett teoretiskt assemblage perspektiv som
utgått från filosoferna Deluze och Guttaris.3 Assemblage i denna teori kan sammanfattande
beskrivas som en helhet bestående av materiella och icke-materiella delar, som genom
interaktioner, skapar emergenta egenskaper som inte går att reduceras till enskilda delar.
Varje del har förmåga att vara självständig eller ingå i ett sammanhang och kan därför ingå i
flera helheter samtidigt. Kyrkvindars kulturlager är delar i helheter – de rör sig mellan olika
sammanhang och kan vara, eller bilda materiell eller immateriella nätverk (assemblage).
Därför har denna teori varit ett stöd för att synliggöra nya perspektiv, genom att koppla
samman och reflektera över aspekter som diskussioner inom exkursionerna har utmynnat i.

2

Podcasten har namnet ”Nya perspektiv på kyrkvindars kulturlager” och är en fritt tillgänglig ljudfil via:
https://anchor.fm/. De tre avsnitten har följande teman: I). Kyrkvind och miljöhistoria, II). Den tidiga
konstventenskapen och kyrkvinden, III). Medeltida muralmålningar och bevarandeetiska reflektioner.
3
Deluze och Guttaris 1980 [2015].
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Denna metodkombination förväntas bidra till ett reflektivt utifrånperspektiv, där rådande
perceptioner kring kyrkvindars betydelse, värde, organiseringsmönster synliggörs och visar på
fler betraktelsesätt och bedömningspositioner–utöver det redan vedertagna för kyrkvindens
kulturlager.

3. Forskningsläge
Konsthistoriker Ragnhild Boströms forskning kring Öländska kyrktorn ledde till att det under
tidigt 1970-tal utvecklades en dammsugningsanordning för att avlägsna tjocka jordlager från
valvens ovansidor. Traditionella utgrävningar av dessa lager hade dessförinnan tillämpats,
men lagrens tjocklek och benägenhet att damma gjorde utgrävningar svåra att genomföra.4 I
ett nummer av Fornvännen år 1971 rapporteras det om ”Dammsugning av kyrkvindar” och
den teknikanordning som utvecklades med stöd av Riksantikvarieämbetets dåvarande
uppdragsavdelning. Anordningen sög upp samt blåste bort jordlager, samtidigt som material
fångades upp och transporterades genom två sållar. Det återfanns flera lösfynd, t.ex. djurben,
spelbrickor, fiskeredskap, mynt och fragment från glasmålningar.5
Forskning kring kyrkvindar har varit en del i en byggnadshistorisk och byggnadsarkeologisk
forskning – riktat mot att belysa en kyrka ur ett byggnadshistoriskt diakront perspektiv.6
Arkeolog Barbro Sundnér har sedan 1970-talet utfört flera utvecklingsarbeten avseende
metoder för att använda kyrkvindens olika kulturlager som källor, ett exempel är det
interdisciplinära projektet i Västra Sallerups kyrka i Skåne.7
Kyrkvindars förändringar genom tegelvalens tillkomst har placerats i en samhällshistorisk
kontext genom arkeolog Jes Wienberg.8
Omfattande nyskapande forskning avseende dokumentationsmetoder och internationella
utblickar kring historiska takstolar startade under 1980-talet av arkitekterna Peter Sjömar och
Kina Linscott.9 Linscott har i avhandlingen Interpretations of old wood. Figuring mid-twelfth
century church architecture in west Sweden (2017) behandlat flera aspekter kring platsen
kyrkvind och hur takstolar kan undersökas.10 Utifrån detta har hållbarhet och bevarande av
kulturlagret takstolar varit ett forskningsfält främst bestående av ingenjörer, vilket lett till att
datamodeller för att visualisera verkan och deformationer av medeltida taklag tagits fram.11
Parallellt med detta har konstvetare som t.ex. Marian Ullén genom arkivstudier kommit fram
till hur trätillgång och arbetskraft organiserades.12

4

Se Nilsson 1971.
Nilsson 1971, s. 284-286.
6
Sundnér, 1986, s. 199-212.
7
Sundnér 1976.
8
Wienberg, 1986.
9
Se Sjömar 1988; Linscott 2006; Linscott 2007.
10
Linscott 2017.
11
Thelin 2006.
12
Ullén 1995.
5
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Denna forskning har inspirerat Svenska kyrkans stift att utföra inventeringar av främst
medeltida taklag, men även likande ansatser för puts och fogbruk ovanför valv. Studier av
takstolar förknippas idag ofta som synonymt med kyrkvindsforskning. De pågående eller
nyligen avslutade stiftsinventeringarna betonar att syftet är att hantverk och materialaspekter
ska bidra till att underbygga eller ompröva dateringar som hittills gjorts genom det
konstvetenskapliga fältet.13 Detta har lagt grunden för att betrakta vinden som ett materiellt
utrymme vars ”orörda” materialresurser förväntas bidra till datering av kyrkobyggnadens
äldsta fas – genom observationer kring verktygsspår/hantverksprocesser kompletterat med
naturvetenskapliga dateringsmetoder (av trä, puts och pigment).14 I samband med dessa
inventeringar genomgår flera vindar s.k. antikvarisk städning.15 Ytterligare ett argument för
att fokusera på att undersöka just vinden i kyrkobyggnader ”att allt annat i kyrkorna redan är
undersökt”.16
Det konstteknologiska forskningsfältet inom konstvetenskap har de senaste tjugo åren riktat
forskningsintresse mot medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Sverige genom ideella och
internationella forskningsprojekt, där syfte har varit att identifiera pigment, måleriteknik och
sätta detta i relation till dessa bilders ikonografi genom rektifierad fotografering och
multispektral bildanalys.17 Vid det internationella ICOMOS symposiet Medieval Murals in
the Church Attics of Östergötland: Technical Art History, Reception History, Value, vid
Norrköpings Konstmuseum (2015) kom muralmålningar på kyrkvindar för första gången att
belysas som meningsskapare i ett större kulturhistoriskt sammanhang.18
Kyrkvinden som plats för kyrkliga inventarier ingick i den tidiga konstvetenskapens
forskningsfält och identitetsskapande. På vinden återfanns föremål som sedan kom att
musealiseras, vilket konstvetare Lena Liepe belyser i t.ex. ”Från kyrkvinden till
museimontern: Kyrksalen på Smålands museum 1886–1925 : Fyrtio års
utställningshistoria”.19
Kyrkvindar är även en boplats för fåglar, insekter och fladdermöss. I Tyskland har mötet
mellan biodiveristet och historiska byggnader varit föremål för en studie inom tillämpad
kulturmiljöforskning, vilket har utmynnat i publikationen Historische Gebäude als
biodiverser Lebensraum und Objekt der Denkmalpflege, Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(2016). Publikationen för fram konkreta råd kring hur kyrkvinden kan vara både en plats för
13

Eriksson, Torgén, 2016, s. 5.
Se t.ex. Skanser 2019 samt projektrapport stiftsprojektet Medeltida kalkputs och kalkmålningar på
kyrkvovindar i Lunds stift, sammanställning av etapp 1 2017-2018.
15
Se notis om genomfört städprojekt i tidskriften Byggnadsskultur 2019:1.
16
Sveriges Radio P1, Vetenskapsradion: Kyrkvindarnas hemligheter;
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1257778?programid=407%20h%C3%A4mtad:%206/23/2020.
17
Transnationella projekt inom tillämpad forskning, t.ex. IPERION CH 2016 (MOLAB i Lillkyrka kyrka);
http://www.iperionch.eu/project/1021/ (hämtad 2019-02-26) samt DoCValue ett samarbete mellan Sverige
och Tyskland avseende fotografer och fotogrameterisk dokumentation av målningar ovan valv: Se Henningsson
2011, Henningsson 2016b.
18
Henningsson, Hanner Nordstrand, Warscheid 2016.
19
Liepe 2018, s. 46-48.
14

8

kulturhistoria och biodiveristet och hur påverkan på byggnad och organismer kan
förebyggas.20
Kyrkvindar har hittills inte utforskats ur ett miljöhistoriskt perspektiv. I vindsutrymmen finns
också de lager som benämns som ”smuts” d.v.s. finpartiklar som tränger in i vindsutrymmet
och ackumulerats där över en lång tid. Denna form av finpartiklar har hittills inte belysts och
betraktats som ett informationsbärande kulturlager. I Tyskland, Storbritannien och U.S.A. har
det utförts forskning av samtida och historiska finpartiklar i syfte att avlocka miljöhistorisk
information från kulturhistoriska rum, dock har denna forskning inte varit riktad mot
historiska utrymmen som vindar.21
”Skräp” (i positiv mening) eller ”fyndförande kulturlager” som också benämningen är på de
odefinierade lager av materialrester och finpartiklar som ofta omnämns och återfinns i
kyrkvindssammanhang uppmärksammas sällan genom ett tvärvetenskapligt perspektiv. Dessa
potentiella fyndlager tillskrivs vara implicita värdepotentialer, men det är oklart om och hur
de har eller kan vara föremål för forskning och i så fall inom vilken kontext. Fokus i Sverige,
Danmark och Tyskland har istället varit att försöka städa vindarna ”antikvariskt”.
Kyrkvindsstädningar har hittills inte problematiserats. Det saknas därför en diskussion kring –
om eller hur kulturlager, som består av finpartiklar och damm som lagras på murverk,
takstolar och valvens ovansidor, skulle kunna betraktas som källor och bidra med
kompletterande historiska perspektiv.22
Denna kortfattande exposé över forskningsläget relaterat till kulturlager på kyrkvindar visar
att det saknas en vidare blick på vad ett kulturlager på denna plats kan bestå av. Vårt projekt
utgår ifrån att kulturlager på en kyrkvind är materiella lämningar som t.ex.; muralmålningar,
murverk, puts, takstolskonstruktioner, tekniska installationer tagna ur bruk, verktygsspår,
skräp, finpartiklar (smuts), föremål, inventarier och andra materiella spår som idag kan
återfinnas på platsen kyrkvind.
4. Genomförande och resultat
4.1 Exkursion I – Stockholm
Projektet inleddes med en exkursion i Stockholm, där Solna kyrkas vind var målet. Kyrkans
vind stod inför underhållsåtgärder, (byte av isolering och klimatförbättrande åtgärder).
Tillsammans med fastighetsförvaltare från Solna kyrka besökte projektet vinden och samtal
fördes om vilka kulturlager som kan återfinnas på en kyrkvind. Det finns på denna kyrkvind
kulturlager som visar tekniskhistoria i form av installationer. Ett exempel är en i korvalvet
frånluftsfläkt som installerades 1958, vars installation finns kvar på korvinden.23 Den
20

Kalisch 2017.
Uppgift från samtal inom exkursion VI.
22
Workshopserien What is Clean Enough? (2017-2018) fokuserade på filosofiska och bevarande-etiska
aspekter kring smuts och finpartiklar som kan relatera till kulturhistoriska historiska kunskapsperspektiv, se
t.e.x. podcast What is Clean Enough samt workshopreferat Henningsson, Hanner Nordstrand 2018.
23
Frånluftsfläkten som installerades 1958 skulle evakuera luften i koret. Längst bak i kyrkan fanns ett tillluftsaggregat där luften också förvärmdes. Tanken var att anordningen skulle balansera/minska
21
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byggnadstekniska disciplinen som deltog i diskussionen ser detta tekniska kulturlager som
intressant och betydelsefullt. Tekniska lösningar som tagits ur bruk finns sällan bevarade i
kyrkorummet. De skriftliga handlingar som relaterar till en teknisk installation är sällan
tillgängliga i arkiven. Tekniskt kulturlager som bevarats ovan valv är ett bidrag till att förstå
klimatpåverkan och de effekter de över längre tid kan ha på kyrkans interiör. Vid efterföljande
exkursioner i Sverige, Danmark och Tyskland återfanns inte motsvarande omfattning av
tekniska kulturlager.
Vid denna exkursion kom även isolering av ovansidan av valv att uppmärksammas, men inte
ur en teknisk-bevarandesynpunkt – utan fokus var riktat mot isolering som materiell
kulturbärare. Kyrkor i Sverige har isolerats sedan 1960-talet. Flera om-isoleringar har redan
skett och flera kyrkor står idag inför förnyelse av vindsisolering, i samband med att klimatoch energisparande insatser planeras. Effekterna av isolering specifikt riktat mot vindens
kulturlager har belysts sparsamt.24
Isolering i kyrkor i Danmark och Tyskland förekommer nästintill inte, med ett fåtal undantag
(se Exkursion IV). Projektsamtalen kring isolering gick utanför de underhålls tekniska och
antikvariska aspekterna och väckte istället frågor kring om isoleringsmaterial idag förnyas
utan att ha tillskrivits även ett bevarandevärde? Bär detta funktionella material på information
som kan komma att blir relevant för framtiden? Finns det anledning att uppmärksamma ett
valvsisoleringsmaterial ur även ett kulturhistoriskt perspektiv? En idé som kom upp var att
skapa en fysisk materialkatalog över äldre isoleringsmaterial när de idag ersätts med nya
material.
4.2 Exkursion II – Själland, Danmark
I början av juli 2019 genomfördes en kyrkvindsexkursion arragerad av National Museum i
Danmark, genom Poul Klenz Larsen, ingenjör för byggnadsklimat/seniorrådgiver och Kirsten
Trampedach, emerita konservator/kirkekonsulent. Kyrkvindsexkursionen på Själland,
Danmark omfattade tre kyrkor, varav två vindar med romanska kalkmålningar besöktes:
Jörlunde och Kirkerup.
Kring sekelskiftet 1900 återupptäcktes runt om i Sverige och Danmark medeltida
muralmålningar på kyrkornas vindar. Målningarna fick sin plats på vinden i samband med att
kyrkorna under 1400-talet infogade tegelvalv som innertak i kyrkorummen. På kyrkvindarna i
Jörlunde och Kirkerup finns fragment av kalkmålningar från 1150-1175. I Jörlunde kyrka
finns fortsättning på fragmentens motiv bevarade inne i kyrkorummet.
Kalkmålningarna på de båda kyrkvindarna är måleritekniskt undersökta och har konserverats.
Därigenom kom samtalen på plats i dessa kyrkor att handla om vad dessa aspekter gör med
kalkmålningar som kulturlager på en kyrkvind. När en kalkmålnings måleriteknik blir känd,
genom konstteknologiska studier är kalkmålningen ofta fragmentarisk. Målningsfragment på
vindar har ofta öppet synliga putskanter, vilket synliggör de materiallager målningen består
nedsmutsningen i kyrkan. Det fick aldrig den effekten och vid renoveringen 1989-90 ersattes frånluftdonet i
kyrkorummet av en elinstallation med tre spotlights som sitter där än idag. Uppgiften är lämnad av Solna
församling under exkursion I.
24
Se även projektets podcast för vidare diskussion om detta.
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av. Det är denna materialsynlighet som gjort det möjligt att observera underliggande murverk
(fogningssätt och bruk samt dess beståndsdelar) samt hur målningens färglager är applicerade
stratigrafiskt. Det är sällan man kan iaktta detta i kalkmålningar som befinner sig i rum som
brukas eftersom de återkommande varit restaurerade. Således erbjuder dessa okonserverade
målningar på vindar en särskild möjlighet för kontsteknologiska observationer och
undersökningar med naturvetenskapliga metoder. Betraktar man dessa kulturlager utifrån
detta perspektiv intar de en ställning som forskningsobjekt i form av materialarkiv i ett av
kyrkobyggnadens icke publika utrymmen.25
Trots detta faktum kantsäkras ofta kalkmålerifragment ovan valv i Sverige och Danmark med
ett kalkbruk. Konkret betyder detta att det läggs ett nytt bruk ovanpå och runt den
ursprungliga kalkmålerikanten – i syfte att förhindra målningens puts att släppa från
murverket. Denna konserveringsåtgärd stänger igen fragmentets kanter. De öppna titthål som
oåtgärdade kanter består i möjliggör studier av ursprungliga material och applikationssätt,
men ”stängs” definitivt igen för framtida observationer och provtagningar, när de säkras med
kalkbruk. Åtgärden är inte reversibel.26
Ett examensarbete över Kirkerup kyrkas vindskalkmålningar har diskuterat detta dilemma och
även berört etiska konsekvenser och reducerade forskningsbarhet i framtiden.27 Detta är ett
intressant perspektiv som sällan lyfts fram i en svensk kontext och vid tolkningen av tillstånd
för konserveringsåtgärder enligt Kulturmiljölagen. Eftersom kalkmålningar på kyrkvindar
hittills sällas belysts som kulturlager – överförs istället det antikvariska förhållningsättet och
de konserveringsmetoder som används för att underhålla redan restaurerade kalkmålningar i
kyrkorumet till kyrkvindsmålningar. Detta perspektiv väcker frågor som: Vad händer med
kalkmålningen som kulturlager om dess kanter täcks med ett sekundärt kalkbruk? Förändrar
det dess status som kulturlager, informationsbärare och potential för forskning?
Resonemanget som fördes på plats var att det nya kantsäkringsbruket definitivt stänger igen
de titthåll som ett fragments kanter erbjuder avseende studier av kalkmålningens
beståndsdelar och tillkomstprocess. På plats i Jörlunde reflekterades det över om det finns
andra säkrings/konserveringsmetoder som kan användas. Det konstaterades att det finns
alternativa material för säkring av fragmentkanter, vilket skulle bevara titthålsegenskapen och
studiemöjligheter och samtidigt skapa vidhäftning där materialet är svagt. Den alternativa
metoden som säkrar material som kan ha reducerad stablitet gör det samtidigt möjlig att i
framtiden studera dessa kanter och lager som dessa fragment erbjuder.28 Det fördes utifrån
detta ett samtal kring vad konservering innebär för denna typ av målningar ovan valv.
Vindarna med kalkmålningar som besöktes hade ingen isolering ovan valv. Vid exkursionen
till de två kalkmålerifragmenten diskuterades även hur man i Danmark har förhållit sig till att
25

Se Henningsson 2016b
Att ta bort ett sekundärt kalkbruk på ett flerlagrit putsfragment som detta är begränsat – utan att göra
åverkan på det säkrade originalet som då ligger under.
27
Enemark 2016, s. 15.
28
Tillämpning genom temporär säkringsmetod genom Cyclododecan diskuterades. Detta reversibla
säkringsförarande för puts används ofta för motsvarande ändamål i Tyskland, se t.ex. Hilbert, Riedl 1998; Hilby
1999. Samtal med Länsstyrelser i Sverige visade att denna metod inte tillämpas och är känd i Sverige.
26

11

i Nationalmuseets regi systematiskt kartlägga beståndet av kalkmålningar/kulturlager i
kyrkorum och på vindar, vilket finns tillgängligt i en öppen databas och hur detta verktyg
relaterar till förvaltningen av kyrkornas kalkmåleri och resurser för förvaltning.29
Den tredje kyrkvinden som var föremål för exkursionen var Annisse kyrka där ett projekt
kring isolering av tegelvalvens ovansida med kalkputs har genomförts. National Museum i
Danmark utför kontinuerlig klimatmätning som övervakar effekterna av denna isolerings
metod i relation till kyrkorummet och utomhusklimatet.30
Annisse kyrkas vind har även en annan oväntad platsdimension. Utöver att denna kyrkvind
varit föremål för att nyligen betrakta isolering i en utvidgad metodkontext återfinns i
utrymmet, som brukligt, äldre kyrkliga inventarier från tidigare gestaltningar av
kyrkorummet. Annisse kyrkas vind har även en mer oväntad dimension – vinden och
intilliggande tornrum har gjorts till en plats där jultomten får besök av barn – det sägs att
tomen bor där.
Tornet som ansluter till vinden har idag luckor som är fönster. Vindens tornrum fungerar som
utkiksplats mot kulturlandskapet. Vid besöket på denna kyrkvind var nutiden särskilt
närvarande – även om utrymmet delvis är förändrad och det nya förenas med upplevelsen av
att besöka en medeltida kyrkobyggnad.

4.3 Exkursion III – Östergötland
I augusti 2019 genomfördes en exkursion i Östergötland med fokus på Skönberga kyrka och
naturvetenskapliga analysmetoders möjligheter och begräsningar.
Naturvetenskapliga metoder har de senaste tjugo åren tillämpats för att få ny och exakt
information om vindens kulturlager. Tekniska metoder sätts ofta in för att komplettera en
befintlig datering av byggnad eller för att ta fram information om hur färger på puts eller
takstolar ursprungligen kan ha framstått vid tiden för ursprungsutförandet. Även puts och
fogbruk på vindar som bedömts vara orestaurerade har under senare tid varit föremål för olika
naturvetenskapliga identifieringsmetoder avseende materialens beståndsdelar och ålder.31
Metoden dendrokronologi har återkommande satts in för att åldersbestämma trämaterial i
medeltida takstolar och ingår i dag som en del i takstolsinventeringsprojekt.
Medeltida målningar är ett kulturlager som fått återkommande ökad uppmärksamhet de
senaste åren – samtidigt som naturvetenskapen lyfts fram som en potential för ny kunskap
kring kyrkvindar.32 Mot denna bakgrund var denna exkursion och platsseminarium inriktat
mot frågeställningen: Vilken form av information kan de naturvetenskapliga disciplinerna ta
fram – vad bidrar resultaten till?

29

Databasen över danska kalkmålningars ikonografi, tillstånd och konserveringshistoria är tillgänglig under
http://www.kalkmalerier.dk/
30
Kvist Hansen et al. 2016.
31
Se t.ex. Ranta 2009.
32
Se t.ex. film från stiftsprojektet i Lund kring kalkputs på medeltida kyrkvindar; ”Kalkmålningarna röntgas”
samt bloggtexten ”Dolda konstskatter undersöks på plats”, Riksantikvarieämbetets hemsida.
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I Skönberga kyrka, Östergötland undersöktes inom exkursionen muralmålningens färger, från
1200-talet, framstår idag som svarta, gråa och bruna. Vindsbesöket i Skönberga föranleddes
av frågan; Hur har målningarnas färger sett ut innan dess pigment omvandlades till dagens
mörka nyanser? Med en röntgenfluorescens spektrometer, (transportabel utrustning för
materials elementanalys), undersöktes de mörka färgpartierna i muralmålningen – utan att
provtagning eller beröring av målningen behövde utföras.33 Denna form av analyser ger ett
omedelbart resultat, vilket gjorde att resultaten kunde diskuteras på plats – framför målningen.
Resultaten gav information om de idag mörknade kulörernas kemiska sammansättning – men
inte ett svar på vilken kulör som var synlig innan omvandlingen skedde. De
naturvetenskapliga resultaten visade att de bruna, gråa och svarta partierna samtliga innehöll
materialet bly. Bly var under medeltiden en beståndsdel i röd färg men även i vit färg. Denna
analys i Skönberga genomfördes för att utforska och reflektera kring vilken form av
information som genom tekniska analyser är möjliga att avlocka av kulturlager som
muralmålerifragment på kyrkvindar. Det finns ytterligare analysmetoder som kan komplettera
denna. Gemensamt för metoderna är att de levererar fakta om materialens kemiska och
fysikaliska sammansättning, men besvarar inte den visuella frågeställningen.
Skönbergaexkursionen lyfter därmed fram perspektiv på tolkning och belyser utmaningen att
översätta tekniska-naturvetenskapliga resultat till visuell information. Den återkommande
frågan: Hur motivet såg ut innan färgpartier i motivet omvandlades och blev svarta eller
bruna återstår att undersöka.
Detta öppnar upp för att reflektera över vilken information i detta fragmentiserade kulturlager
som är möjligt att ”upptäcka”. Vilken ny eller ”dold kunskap” är relevant och möjlig att
avlocka – och med vilka metoder och ansatser? Detta belyser att den återkommande
retoriken; att vindens dolda material förväntas ge ny kunskap behöver betraktas kritiskt. Vad
är det som faktiskt är en kunskapspotential; vilka frågor är möjligta att behandla – i vilka
kunskapssammanhang. 34

4.4 Exkursion IV – Småland
Syftet med exkursionen till Bringetofta kyrka i Småland var att diskutera de kultulager som
ofta omnämnts som ”smuts”, vilket omfattar och avlagringar från luftföroreningar – vilka kan
vara sammansatta av t.ex. damm, mikrobiologi eller mikroskopiska materialbeståndsdelar
som ligger löst på takstolar, murverk och innertak (valvens ovansidor).
Professor Jorge Otero-Pailos har tillämpat en experimentell bevarandeansats där
luftföroreningars finpartiklar som informationsbärare var utgångspunkt för omhändertagande
och konstnärlig gestaltning – i bevarande syfte.35 Otero-Pailos förhållningsätt utgjorde
33

Detta utfördes som en del i seminariet av Austin Nevin, kemist och muralmålerikonservator (PhD) och lektor
vid institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet.
34
I filmen ”Kalkmålningarna röntgas” förs det fram att de naturvetenskaplig undersökningar kan förmedla hur
målningar och kyrkorum ursprungligen sett ut när kyrkorna uppfördes: https://vimeo.com/286961912?ref=fbshare Ett vidare exempel på att naturvetenskapliga analyser förväntas bidra till att levereras ett visuellt resultat
återfinns i blogginlägget ”Dolda konstskatter undersöks på plats; https://www.raa.se/2018/08/doldakonstskatter-undersoks-pa-plats/.
35
Jorge Otero-Pailos 2009.
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inspiration för att i denna exkursion belysa hur finpartiklar och luftföroreningar – som under
en längre tid ackumulerats på en delvis försluten plats – kyrkvinden kan ingå i en
kulturhistorisk analys. Hur skulle detta lager tillföra ny kunskap och bevaras? Vad kan denna
form av värden utgöras av? Hur kan man definiera och betrakta kultur och miljöhistoriska
värden hos denna form av kulturlager?
Frågorna som var inspiration till exkursionens fokus grundar sig i Jorge Otero-Pailos teorier
om smuts/finpartiklar som betydelsebärare.36
Exkursionen i Bringetofta kyrka leddes av mikrobiolog Thomas Warscheid (PhD).
Bringetofta kyrka valdes för att studiematerialet skulle vara en medeltida kyrka som är
omfattande förändrad och ombyggd samtidigt som det skulle finnas förslutna delar i
vindsutrymmet. Bringetofta kyrka erbjuder både och, eftersom den ursprungliga kyrkans kor
(idag kapell) är väl avgränsad och mycket svårtillgänglig, medan långhusvinden är öppen,
tillgänglig och inte avgränsad.37
Diskussionerna på plats kretsade inledningsvis kring hur lager av smuts kan analyseras.
Återigen stod det naturvetenskapliga förhållningssättet i centrum. Även för detta kulturlager
ligger utmaningen och kunskapsluckan i hur naturvetenskapliga identifieringar genom
analyser tas vidare in i ett historiskt-humanistiskt tolkningsperspektiv – där det identifierades
mening och betydelse behandlas och står i centrum.
Hur partiklar i dessa kulturlager kan tillföra aspekter relevanta att utforska återstår att lyfta
inom en vidare kontext. Det finns en risk att den antikvariska och arkeologiska diskursen
enbart fokuserar på den naturvetenskapliga identifieringsfasen, som för denna form av lager
är relativt okomplicerad att genomföra. Själva tolkningen av det identifierade är betydligt mer
mångfacetterat och hittills har lite uppmärksamhet riktats mot denna typ av kulturlager.38

4.5 Exkursion V – Närke
Kyrkvindsexkursionen i Närke omfattade tre kyrkor; Kils kyrka, Sköllersta kyrka och
Glanshammar kyrka.39 Kyrkorna Sköllersta och Glanshammar besöktes eftersom dessa vindar
varit föremål för flera etapper av omfattande takstolsinventeringar och undersökningar i
Svenska kyrkans regi. Rapportmaterial från projekten var en del av inläsningsmaterialet inför
platsseminarierna.
Sköllersta kyrkas takstolar har tillskrivits bestå av omfattande medeltida originalmaterial,
medan Inventeringsresultat från Glanshammarvinden visar på en takstol med omfattande
förändringar. För icke takstolsexperter som tagit del av rapporttexter innan besöket blir denna
skillnad fortfarande osynlig – även på plats. Inläsningsmaterialet gav utförlig och detaljerad
information, men det var trots detta inte alltid möjligt att se och relatera till det inventeringen
har fastställt under besöket på plats. Detta väckte frågan: Hur sammanförs detaljer i
36

Koolhaas; Wigley; Carver; Otero-Pailos 2014.
Därtill denna kyrkvind inom det geografiska område som erbjöd realistiska reseavstånd för medverkande.
38
See exemplevis Soentgen, Völzke (red.), 2006.
39
I denna exkursion deltog även arkitekturhistoriker Mia Geijer och byggnadsantikvarie från Länsstyrelsen i
Örebro samt konstvetare Henrik Widmark från Uppsala Universitet.
37
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hantverkskunskap till kyrkobyggnadens helhet och tidigare forskning kring dess historia och
förändring?
Syftet med takstolsinveteringsprojeten beskrivs ofta vara; att förtydliga eller precisera de
dateringar konstvetenskap och murverksarkeologi tidigare lagt fram.40 Studier av takstolar och
hantverksteknik förs därefter fram som en lösning för att nå en säkrare och mer komplett
datering av de medeltida kyrkorna.
Under Närkeexkursionen diskuterades hur dagens tekniska installationer tar kyrkornas vindar
och dolda utrymmen i anspråk – på bekostnad av att historiskt material (t.ex. murverk eller
”skräp”) måste tas bort för att skapa utrymme för dessa installationer. Eftersom de av
antikvariska skäl ska vara dolda i kyrkorummet. På vindarna påträffades olika former av
tidiga tekniska installationer, i form av elektriska värmeelement samt rökgångar.
Närke Kils kyrkas vind inkluderades eftersom vinden som rum har nyligen indirekt förändrats
där med anledning av att det finns medeltida muralmålningar ovanför sakristian. Vid
exkursionen i Danmark fördes det på tal att förekomsten av muralmålningar på en kyrkvind
tycks påverka uppfattningen om utrymmet.
I denna kyrkobyggnad har nyligen ett förändrat vindsutrymme ovanför nuvarande sakristia
skapats. Anledningen är att det på kyrkvinden finns muralmålningar från 1300-talet som man
önskar göra tillgängliga. I dag nås därför detta vindsutrymme via en ny spiraltrappa och ett
hål i vindsbjälklaget har tagits upp för detta. Den del av vinden som 1300-talsmålningarna
befinner sig på har även skärmats av från kor- och långhusvinden med en väv. Som ett led i
presentationen har starka lampor installerats för att lysa upp utrymmet med målningarna. Det
pågår sedan flera år en konservering av målningarna och inom ramen för denna undersöks
målningarnas motiv och material. Undersökningen är riktad mot att söka efter och visualisera
försvunna eller dolda delar av målningens motiv samt återskapa och förmedla dessa. Ett
igensatt fönster har tagits upp och rekonstruktionsansatser av det som kan ha varit formen av
originalvalv är under utprovning och diskussion.
Utifrån besöket på sakristians vind i Kils kyrka, diskuterade gruppen: Vad gör de pågående
konserverande och rekonstruerande åtgärderna med betydelsen av – muralmålningarna?
Vilka former av kulturlager finns på sakristians vind, och hur relaterar dessa kulturlager till
muralmålningarna?
I vindsutrymmet, som vid projektets seminarium fortfarande var en arbetsplats för
konserveringen, fanns spår av ”skräp” – förpackningar från 1900-talets mitt, glödlampor,
förpackningar för fotofilm – tillfälligt kvarlämnade. Samtidigt är rummet en lagringsplats för
en äldre kamin och samtidigt ett rum med muralmålningar från 1300-talet som genom
håltagning i golv och installation av trappa blivit tillgängliga att beskåda.
Det finns samtidigt påtagliga spår för att denna vind är en boplats för insekter, fåglar och
fladdermöss. Belysningen som ger ett jämt ljus i det nyskapade utrymmet har installerats för
att besökare ska kunna se målningarna. Eftersom belysning påverkar livsbetingelserna för
insekter och fladdermöss – är resultat från ett projekt inom kultur- och naturmiljö i Tyskland,
40

Se t.ex. Eriksson och Torgén, 2016, s. 5. Syftesformuleringen återkommer i flera inventeringsrapporter.
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som undersökt biodiversitet i historiska byggnader med kulturvärden relevant även för
svenska förhållanden. Det tyska forskningsprojektets resultat och förhållningsätt är aktuellt
för vindar som ges förändrat bruk, vilket Närke Kils kyrka representerar. Forskningen har
utmynnat i riskhanteringsstöd och konkreta råd för både kulturhistoriska material och
biodiversitet på dessa platser.41
När vindsutrymmet nu avskärmats och blivit tillgängligt genom en modern trappa blir då
acceptansen för smuts/finpartiklar och förekomsten av djur reducerad, jämfört med en vind
som inte nås på detta sätt?

4.6 Exkursion VI – Brandenburg, Tyskland
St. Katharinen Kirche
I november genomförde projetet en tre dagars exkursion med platsseminarier tillsammans
med Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, Archäologisches Landesmuseum och
Natinonalmuseum Damark.42 Nätverket besökte åtta kyrkvindar, vilket gav möjlighet, att på
plats se och diskutera kulturlager mellan olika länder och discipliner. De övergripande
frågeställningarna för utbytet kring kulturlager på kyrkvindar i Brandenburg bestod i:
Vilka kulturlager finns eller uppmärksammas i dag på kyrkvindar i denna region vs. i
Sverige?
Hur kan lagren som materiella och immateriella betydelsebärare betraktas som ett materiellt
och immateriellt nätverk som kan förbinda olika kyrkvindar idag?
Besöket på sakristians vind i Närke Kil visade att utrymmet kyrkvind inte är statiskt. Denna
aspekt återkommer även för vinden i St. Katharinen kyrkan i staden Brandenburg an der
Havel, där en bemålad tegelgavel är en del av kyrkvinden – idag osynlig för kyrkorummets
besökare. Denna bemålade vägg var tidigare synlig och central i staden som kyrkobyggnadens
polykroma östgavel. Gaveln har en omfattande storlek och sträcker sig över kyrkans tre
skepp.43 I samband med att kyrkan utvidgades kom denna exteriöra byggnadsdel att indirekt
förflyttas och blev dold på kyrkvinden. Samtalen på plats kretsades kring hur den bemålade
tegelgaveln växlat från att ha varit en påtagligt synlig del i staden Brandenburg an der Havel
till att bli osynlig i det offentliga rummet.44
St. Katharinen kyrkans vind med sin omfattande rymd har en senmedeltida
takstolskonstruktion bevarad. Vid besöket bar vi andningsmask och skyddskläder eftersom
historiska träskyddsprodukter som använts för att bevara takstolens trä fortfarande idag avger
41

Kalisch 2017.
Projektet tackar Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum för
organisation av detta nätverksmöte samt för ett värdefullt utbyte och inspiration kring nya perspektiv. Särskilt
tack till Mechthild Noll-Minor och Ellen Egel vid Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege som
arrangerade exkursionen.
43
Projektet vill tacka A. Heinecke för mycket intressant och värdefull introduktion till detta platsseminarium.
44
Projektgruppen vill rikta ett stort tack till Jan Raue, Professor i konservering av bemålad arkitektur och
muralmåleri vid University of Applied Science in Potsdam för medverkan i nätverksmötet.
42

16

hälsofarliga gaser. Besöket aktualiserade perspektiv kring kyrkvindar och den miljö- och
kemiindustrihistoria som vindar även är en plats för. Betraktat ur detta perspektiv blir de
medeltida takstolarna och kyrkvinden även en bärare av ett kulturlager med miljöhistoria.45
Pfarrkirche Plaue
Exkursionen fortsatte därefter till byn Plaue och kyrkvinden i Pfarrkirche Plaue. Plaue kyrka
har likt många kyrkor i Sverige och Danmark senare infogade tegelvalv och därigenom
fragment av kalkmålningar som idag är bevarade på vinden. Målningarna på denna vind är
från 1400-talet, vilket inte är vanligt i en skandinavisk kontext.46 De har historiskt sett varit
uppmärksammade och ingår i kanon över medeltida muralmålningar i denna region. Utöver
denna återfinns kulturlager som medeltida takstol med tillverkningsår och märkningar samt
kvarlämnade mindre artefakter/delar av artefakter.
Vinden i Plaue påminner därigenom om den generella föreställningen om en ”medeltida
kyrkvind”. Belysning saknas, utrymmet nås endast via en stege som tillfälligt ställs upp. Här
blir kontrasten till hur utrymmet i Närke Kils vind i dag nås påtaglig.
Samtalen i Plaue kretsade kring likheter och skillnader mellan länderna avseende hur dessa
kulturlagers tillstånd övervakas och dokumenteras samt hur vinden hittills varit ett
forskningsområde inom kulturmiljövård. I Brandenburg är det den regionala
kulturarvsmyndigheten som ansvarar och koordinerar detta område. Samtalen kom därför att
leda in till att i Sverige är övervakning av tillstånd och framtagande av kunskapsunderlag
utlagt på den privata marknaden, ofta via uppdragsfinansierade kulturvårdstjänster som
Svenska kyrkan är beställare av.
Tysklands organisation och arbetssätt avseende hur kunskapsuppbyggnad och tillstånds
övervakning av dessa kulturlager liknar det i Danmark. Likheten består främst i att de båda
länderna har experter för murverk och målningar anställda samt att i kunskapsuppdraget
produceras och tillgängliggörs övervakningsresultaten i öppet tillgängliga databaser som
förvaltas av dessa myndigheter. Därför finns i Danmark medeltida muralmålningar på
kyrkvindar dokumenterade och tillgängliga i en öppen databas.47 Vi konstaterar att denna
organisation och samordning av kunskap och tillståndsövervakning av kulturlager inte
förekommer i Sverige, eftersom detta är utlokaliserat och arkiverat hos flera olika aktörer.
En ytterligare observation som gjordes var att de medeltida målningsfragmenten i Plaue inte
är kantsäkrade med kalkbruksmetoden, som var föremål för diskussion inom exkursion II.

Stadtpfarrkirche St. Marien Altlandsberg
Gruppen besökte därefter stadskyrkan St. Marien i Altlandsberg. Kyrkan genomgick vid
besöket en restaurering som även omfattade vinden. Arbetena på vinden var vid besöket
45

Denna kulturlageraspekt utvecklas i podcast som hör till denna rapport.
Muralmålningar på vindar är inte alltid en konsekvens av senmedeltidens valvslagningar, vilket är en vanlig
uppfattning i Skandinavien, där vindens målningar ofta ses som synonymt med romanska målningar.
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Databasen är tillgänglig via Nationalmuseum Danmarks hemsida. Direktlänk: http://www.kalkmalerier.dk/
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avslutade. Den medeltida kyrkans trätakstol är sedan längre tid tillbaka ersatt med en
konstruktion av stål. Landgången ovan valv är även den av stål. Det diskuterades att detta
materialtillägg nu är ett kulturlager. En reflektion på plats var att förändringarna och de nya
materialen inte begränsar att utrymmet upplevs som en historisk kyrkvind.
Ett mycket omfattande och intressant kulturlager på denna vind är puts, fogbruk och
murverkstyper från olika epoker som låter sig avläsas på långhusväggarna. En av de
ursprungligen långhusfasaderna är nu en del av kyrkvinden. Murverksområdet om ca. 20
meter är nu möjlig att betrakta i ögonhöjd – det kan liknas vid ett galleri med omfattande
exempel på murverk och putstekniker. Det visar denna byggnads specifika förändringsfaser,
samtidigt som denna långhusvind är ett materialarkiv över historiska putstekniker. Kyrkans
fasad är inte försedd med puts, vilket förstärker upplevelsen av att vind och exteriör står i
samspel.
Dorfkirche St. Thomas i Dahmsdorf
I Dahmsdorf, Dorfkirche St. Thomas, som är från tiden 1250-1300, återfinns flertalet av de
kulturlager vi mött tidigare; biodiversitet, takstol med medeltida delar, äldre tekniska
installationer, föremål som flyttats från sin ursprungliga plats och medeltida muralmålningar.
Intressant här är att muralmålningarna inte har fått sin plats på vinden genom valvslagning
(kyrkan har ett platt trätak), detta gav deltagare från Skandinavien perspektiv på att
kulturlager som muralmålningar på vindar inte alltid är en konsekvens av senmedeltidens
valvslagningar, vilket är en vanlig uppfattning i Skandinavien, där vindens muralmålningar
ofta ses som synonymt med romanska målningar.
Friedenskirche (tidigare Nicolaikirche) och St. Marienkirche, Frankfurt an der Oder
Friedenskirche (tidigare Nicolaikirche), i staden Frankfurt an der Oder, visar även den på en
imponerande takstol från medeltiden med efterföljande förändringar. I denna kyrka finns, till
skillnad från de övriga, isolering på valvens ovansida. Den rymliga vinden har likt St.
Katharinenkirche en tegelgavel med muralmålningar och arkitekturpolykromi. Även denna
gavel med murala bilder i nischer, omgivet av bemålat tegel har varit ett synligt landmärke i
staden under en relativ kort tid; 1300-1373.48 I samband med att koret utvidgades blev den
polykroma gavelfasaden relativt snart efter sin tillkomst inbyggd och en del av kyrkvinden.
Gaveln utgör i dag ett kulturlager som möjliggör studier i hur tegelkyrkors fasader under
1300-talet var polykroma. I staden Frankfurt an der Oder forsätter gruppen samtalet kring
polykroma tegelgavlar på kyrkvindar. Det finns ytterligare en gavel ovan valv i St.
Marienkirche. De polykroma tegelgavlarna ger perspektiv på att denna form av kulturlager
hittills inte har belysts i en svensk kyrkvindskontext.
I St. Marienkirche uppstår en speciell interaktion med kyrkans vindsutrymme genom att de
valv som har förstörts inte har återskapats.49 Besökare av kyrkorummet erbjuds därigenom
samtidigt en blick in i vindsutrymmet. Gränsen mellan vind och kyrkorum blir delvis upplöst.
48

Raue 2003, s. 87-88.
Under andra världskriget blev St. blev Marienkirche en ruin. Ett återförande till kyrkobyggnad påbörjades
1979.
49
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En landgång löper längs med långhuset, placerad i motsvarande höjd som valven
ursprungligen var lokaliserad. Avsaknande av valv gör att de historiska skeden som påverkat
byggnaden blir närvarande och det öppnar upp för att betrakta definitionen kyrkvind på ett
annat sätt. Samtidigt finns det enheter i denna kyrkvind som fortfarande är helt slutna rum.
Exempel på detta är där den tidigare exteriöra polykroma tegelgaveln som idag finns i ett
vindsrum som enbart nås via den öppna landgången över mittskeppet (där valven
ursprungligen var lokaliserade), följt av en kort passage över yttertaket, till en taklucka som
leder till detta sluta vindsutrymme.
Kyrkvindarna i Zaue och Beesdau
Som kontrast till Friedenskirche och St. Marienkirche i Frankfurt an der Oder med dess
monumentala vindar forsätter exkursionen till byn Zaue och dess kyrka från 1300-talets första
hälft, följt av kyrkan i Beesdau.
Zaue kyrka består av sten och har idag ett trätunnvalv. I kyrkorummet finns muralmålningar
från ca.1420, dessa fortsätter på östväggen ovanför valvet. Vinden i Zaue kyrka är ett litet och
lågt utrymme som enbart kan nås via orgelläktaren och en tillfälligt uppställd stege som leder
till en lucka i trätunnvalvet.
Ovanför trävalvet i Zaue riktas uppmärksamheten mot ett oansenligt rep. Det visar sig att
detta kulturlager relaterar till liturgin i kyrkorummet. Repet (som är en del av en anordning)
tillhör dopängeln som hänger i kyrkorummets trävalv. Repet är förutsättning för dopängelns
tekniskt-funktionella egenskaper och har vinden som plats för att dess position ska vara
reglerbar.
I kyrkorna Zaue och Beesdau finns muralmålningar i kyrkvindsutrymmet. Muralmåleriet ovan
valv är omfattande och dess form återger respektive kyrkas ursprungliga valvform.
Kyrkorummet i Beesdau har idag ett platt innertak, och muralmålningen på vinden blir till ett
kulturlager vars form informerar om tidigare takformer. En muralmålning är i detta
sammanhang ett kulturlager som är en kunskapskälla till förändringar av sakrala rum.
Återigen blir det tydligt att muralmålningar på kyrkvindar inte självklart är ett kulturlager som
är en produkt av gotiseringen och medeltiden – utan det förekommer även som ett kulturlager
relaterat till andra typer av förändringar.

4.7 Exkursion VII – Skåne
Projektet avslutades med att studera en kyrkvind i Höör, Skåne. Denna vind anknyter till flera
aspekter som seminarierna vid exkursion I (isolering), exkursion II (säkring av kanter av
kalkmålningar) och exkursion V (biodiversitet) påvisade. På vinden finns kalkmålningar som
delvis flyttades till Lunds universitets historiska museum, strax efter sekelskiftet 1900.
Kyrkvinden i Höör visar därför på ett intressant perspektiv som uppkommit inom detta
projekt: att kulturlager från kyrkvindar förflyttas. Kyrkvinden framstår i flera fall vara en plats
som ger upphov till att en musealiseringsprocess kring ett kulturlager som befinner sig där
startar. Aspekten förflyttat kulturlager exemplifieras genom målningarna från Höör.
Förflyttningsperspektivet för visuella kulturlager på kyrkvindar undersöks för närvarande.
19

5. Slutord
Platsseminarierna inom exkursionerna kom fram till att kulturlager på en kyrkvind kan ses
vidare än vad diskurserna kring dem hittills gett uttryck för. Kulturlagren bildar samband och
kontexter som ligger utanför det antikvariska forskningsfält som hittills domminerat
kyrkvindsforskningen. Detta nätverksprojekt har i en nordeuropeisk transdisciplinär kontext
påbörjat ett samtal kring samtidens uppfattningar om kyrkvindars kulturlager – och utifrån
detta visat på att aspekter utanför rådande diskurser kan bilda ett utvidgat förhållningsätt till
kunskapssökande.
Under projektet har det blivit tydligt att ett naturvetenskapligt förhållningsätt dominerar kyrkvindsforskningen i Sverige idag. Detta beträffande val av metoder för hur vindens kulturlager
dokumenteras och undersöks – för att producera ny kunskap. De samtal som förts inom
projektet har synliggjort att den hantverks- och materialinriktade diskursens
naturvetenskapliga och forensiska resultat är i behov av att återkopplas till äldre antikvariska
forskningsresultat och humanistisk tolknings perspektiv.
Flera av de lager som observerats skulle kunna prövas som en fördjupad perspektivutvidgning
genom att ge miljöhistoriska frågor utrymme. Det förväntas skapa förutsättningar för att
tolkningar av kulturlager kan relatera till experimentellt bevarade50 och miljöorienterad
humaniora. Detta skulle komplettera det antikvariskt-naturvetenskapligt dominerade synsättet
kring vindarnas kulturlager.
En erfarenhet från projektet är aspekter som filosofen och historikern Krzysztof Pomian lyfter
fram i museala sammanhang: materiella lämningar genomgår stadier av nödvändigt förfall –
(eller doldhet) - innan betydelser skapas.51 En fördjupad diskussion relaterat till Pomians
teori kan vara ett sätt att synliggöra kyrkvindsaspekter som ligger utanför de som samtiden
värderar och tillskriver betydelser och därmed bevarar.

6. Resultatens förväntade effekter
Projektet har utgått från en reflektiv position där rådande diskurser och pågående utforskning
av kyrkvindar har studerats. Detta har skapat förutsättning för att inta ett utifrånperspektiv på
samtidens förhållningssätt, vilket lett till att nya perspektiv och hittills obeaktade aspekter har
kunnat skisseras i denna rapport. De tillskrivningar som begreppet kyrkvind idag innehar kan
genom detta tankefilter vidgas och öppna upp mot att inkludera t.ex. natur- och
miljöhistoriska aspekter samt teorier kopplade till musealiseringsprocesser och därigenom
bidra till att utvidga eller om-positionera innebörden av kulturlager på kyrkvindar samt hur de
kan vårdas och bevaras.

50
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Se Koolhaas; Wigley; Carver; Otero-Pailos 2014.
Pomian 1998.
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7. Relevans för kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Svenska kyrkans kyrkorum har de senaste 20 åren genomgått omfattande underhållsinsatser
för att bevaras samt brukas i samtiden. Rummen ses som miljöer som används och de ska vara
fysiskt tillgängliga för alla. Det finns en risk att vård och underhållsförhållningsättet som
råder för kyrkorummet överförs till kyrkvinden – ett utrymme som inte varit tillgängligt och
publikt och möjligen just därför getts sin nuvarande status som kyrkornas dolda och
outforskade rum. Historiskt sett har vinden med dess begränsade tillgänglighet främst varit en
plats för forskning utifrån ett till synes orört källmaterial – något som kyrkorummet och
exteriören inte kan erbjuda.
Det finns ett samband med att det dolda avlockas och det publika tar plats. Det är relevant för
kulturmiljöarbetet att reflektera över hur kyrkvindar kan betraktas ur andra värdeperspektiv
samt att vård- och konserveringåtgärder på vindens kulturlager istället kan få en negativ
verkan jämfört med om de tillämpas i kyrkorummet (se t.ex. erfarenheter från konservering,
exkursion II).
I samtal med representanter från arkeologi har en intressant aspekt förts fram; att medeltida
kyrkvindars kulturlager från det närliggande förflutna är kunskaps- och betydelsebärarande
skikt som i ett traditionellt antikvariskt perspektiv inte nödvändigtvis uppfattas som värda att
bevara. Representanter från arkeologivetenskapen ser att ett samtidsarkeologiskt
värdeperspektiv riskerar att försvinna vid vindsstädningar och konserveringar. Detta
uppmärksammar frågan — om vindarna borde omfattas av kapitel två inom Kulturmiljölagen
(1988:950) istället för kapitel fyra, (Kyrkliga kulturminnen). Eftersom fjärde kapitlet (2 §)
omfattar att kyrkor ska hållas i ett vårdat skick, finns en risk att mångfalden av kulturlager
som befinner sig på vindar reduceras eller förloras i förvaltningsprocessen (se även diskussion
i exkursion II). Andra kapitlet skulle möjliggöra att kulturlagren (t.ex. målningsfragment,
finpartiklar och ”skräp”) undersöks utifrån vetenskapliga frågeställningar, och betraktas som
informationskällor, vilket inte är fallet i det vårdande förhållningssätt som dominerar
(kyrkvinds) förvaltningen idag.
Denna iakttagelse aktualiserar att det finns ett behov av andra former av kunskapsunderlag för
att tillämpa kulturmiljölag och förvaltning relaterat till kyrkvindar. Vägledning med
checklistor och handböcker riskerar att inte fungera för dessa kulturlager, eftersom det
beaktansvärda är mångfacetterat. Kulturlager som återfinns på vinden är material som
markant avviker från det som finns i rum som varit i bruk över tid. För flera vindar och dess
kulturlager vet samtiden inte vad lagren kan bära på för möjliga betydelser och det är därmed
inte entydigt hur de kan inkluderas i rådande värderingsprocess och finna en plats i rådande
förhållningsätt till vård och underhåll av kyrkor. Projektets samtal har visat att det vore
önskvärt att skapa utrymme för andra former av kunskapsunderlag, som är riktade mot att
beakta fler värdeperspektiv. Detta skulle kunna bidra till att nya frågor undersöks avseende
hur och vad i kyrkvindskontexter som kan relatera till betydelser och bevarande.
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8. Resultatspridning
8.1 Genomförd spridning av resultat
Projektet har strävat efter att ha en geografisk spridning av seminarieplatser samt involverat
och sammanfört olika discipliner och yrkesroller. De utvalda exkursionernas essens har
fördjupats genom en podcast, där reflektion över framkomna aspekter och perspektiv har getts
utrymme. Podcasten är tillgänglig som en öppen ljudfil via denna länk: https://anchor.fm/
8.2 Framtida spridning av resultat
Denna rapport och inspelade podcast ska spridas och arkiveras via digitala vetenskapliga
arkiv. Det undersöks för närvarande om det är möjligt att sammafatta projektresultaten i Kblogg eller K-samtal.
Möjligheten att sprida denna rapport utanför Norden, översatt till engelska alternativt som en
utvidgad publikation på engelska eller tyska med fler medverkande (t.ex. medverkande från
Brandenburgexkursionen) skulle göra att projektets resultat skulle komma
projektmedverkande och intresserade utanför Norden till godo. Hur detta skulle kunna
förverkligas undersöks för närvarande.
Detta projekt genomfördes som ett nätverkskapande projekt, vilket lett till att flera områden
relevanta att ställa vetenskapliga och praktiska frågor till har blivit synliga. Det undersökts
hur detta fortsättningsvis kan behandlas i ett fortsättningsprojekt, där områden som inte kunde
ges utrymme inom detta projekts ramar och syfte kan utvecklas.
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